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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political سياسی

  
  »سيماب«امين 
        ٢٠١٠ اکتوبر ٣

  
  »عبدالرحمن خان پرستی«

  کشوراست  شاخص اوج جنايت و خونريزی در
  

" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال  در  اکتوبراول به روز» پغمانی«داد تجاجيۀ منطقی و به حق محترم خالقاح

چند روزقبل ازآن درسايت افغان جرمن آنالين ، مرا به ياد مجلسی انداخت » وهاج«دررابطه با نوشتۀ آقای سراج 

ن با آنکه جزئيات آ. که متاقب حملۀ نظامی امريکا و متحدين آن و اشغال افغانستان، درشهرلوزان برگزارگرديده بود

. مجلس را دقيقًا به خاطرندارم ولی حکايت آن گردهمآئی ضرورتی به جزئيات ندارد زيرا خود درآن حضورداشتم

اگراحيًا ناکسی اعتراضی داشته خواهان معلومات دقيق شود ، حاضرم تا يکی دوساعت وقت خودرا به هدرداده همه 

  :قصه ازاين قراربود. جزئيات اين حکايت را مستند بسازم

شنای سويسی دعوتنامه ای فرستاد تا درمحفلی که ازطرف يک نهاد فرهنگی تماس بين مردمان مختلف جهان، يک آ

ازآنجائيکه موضوع وطنم بود و همواره نام وطن برايم . دربارۀ افغانستان برنامه ريزی شده بود، اشتراک نمايم

اعت مقرر به آن نشانی که درپائين درروزموعود و س. عزيزبوده و می باشد ، به آن دعوت پاسخ مثبت دادم

درآنجا با حدود پانزده تا بيست نفراز افغانان شهرلوزان و شايد هم .  مرکزخط آهن شهرلوزان واقع بود، رفتم

شهرهای ديگرسويس سرخوردم که تقريبًا همه را می شناختم ولی با ديدن من تعدادی ازآنها ناراحت شده و يکی 

 احترام متقابله باهم داشتيم ، خواست با تذکرات  دوستانه ای مرا متقاعد بسازد که بی ازميان شان که همواره روابط

من باوجودی که هيچ ميل . جهت قدم رنجه نموده ام و گويا محفل سياسی نه، بلکه فرهنگی است و امثال اين اشارات

حتی آن شخص برهدف گردهمآئی خاصی به آن محفل به جزشنيدن سخنانی راجع به افغانستان نداشتم ، با ديدن نارا

  . مشکوک شدم و تصميم گرفتم به اينکه بمانم

تعداد حاضران شايد کمترازسی نفربوده باشد که درسالون ) ممکن اتباع ديگری هم(همراه با ميزبانان سويسی 

ه دريافتم اما جالب بودن موضوع دراين است که من ازجزئيات برنامه اطالعی نداشتم و تاز. کوچکی گردآمده بودند

که سخنگوی مجلس يا بهتربگويم کسی که مجلس به افتخارش برپا شده است ، يک فرد جوان ازامريکای التين است 

که درپوهنتون شهرنوشاتل نامزد دکتورا می باشد وآنچه را بعدًا پی بردم يکی اينکه وی دوست صميمی پسريکی 

ولی . ی است که وی گويا آن سخنران را دعوت نموده استازافغانان سرشناس شهرلوزان و مرتبط به خانوادۀ سلطنت
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ديگراينکه درختم سخنرانی ، آن نامزد دکتوراازطرف . خود آن شخص حاضرنبود و فقط پدرش درآن جا بود

  .ولی برمی گردم به جريان محفل. برگزارکنندگان سويسی آن محفل پول دريافت کرد

  :ی ، چنين به سخن آغازنمودسخنران مجلس ، با لبخندی همراه با خجالت زدگ

و با تمکين و اطمينان به حرف زدن ادامه .  »...با آنکه خيلی مشکل است که به افغانان از افغانستان سخن گفت «

.  »بدون قطب نما کشتی را به پيش می راند«داد و چيزهائی گفت که محورآن اين بود که امريکا گويا درافغانستان 

ورد مشکوک بودن لشکرکشی امريکا به افغانستان اشاره نمودم ، سخنران مجلس کمی وزمانيکه من با اجازه درم

تاخت که درهمه چيزدست توطئه می !) روشنفکران افغان به خصوص(برآشفته شد و برروشنفکران درمجموع 

چارخطای که سخنگوی مجلس را دادم ، وی به خوش زبانی خود ادامه داد تا اينکه د» خاری«باوجود اين ...  بينند

بدتری شد و آن اينکه بدون ربط کامل موضوع ، وشايد هم به زعم خودش به عنوان مزاح ،  درمورد مردم 

اين .  »...بعضی ها می گويند که برای افغانستان يک عبدالرحمن خان ديگرضرورت است«افغانستان ياد کرد که 

وقتی به وی گفتم که به چه حقی چنين تذکری را به خود . ه بخواهمخبط وی موجب شد که من بازهم اجازۀ تبصر

اجازه می دهد و اينکه عبدالرحمن خان يک شخص سفاکی بود که برهيچکس پنهان نيست ، آن شخص بيش ازحد 

من انتظارداشتم که حداقل يک نفرافغان ديگرلب به اعتراض . برآشفت و کوشش نمود تا نقطه نظرخودرا بقبوالند

 کشود و ازواقعيت تاريخی مستبد بودن ، بی بند وباربودن و وطنفروش بودن سردارعبدالرحمن ياد خواهد خواهد

باوجود آن وضع سؤال برانگيز به برخورد انتقادی . کرد ولی با کمال تأسف که هيچ کدام لب به اعتراض نکشودند

شايد آقا .  من گفت که ديگراجازۀ سخن ندارمخود ادامه دادم تا جائيکه آن سخنران اجيرآنقدربرآشفت که با غيظ به

چنين نشد و باوجوديکه ترک . فکرمی کرد که با اين واکنش زورگويانۀ وی من ازجابرخاسته محفل را رها می کنم

شان دررابطه با اشغال » گرفتن نبض«آنی آن گردهمآئی مسخره که هدف ترتيب آن آشکارا تحميق افغان ها و 

بلی « وغرب بود ، کاری بود به جا ولی نخواستم که خاطرآن عنصراجير وبی مسؤوليت و افغانستان توسط امريکا

خوب «و حاصل » عالمانه«افغان وی ازبابت من آسوده شود و با وجود تحمل آنهمه چرنديات که سؤاالت » گويان

  . يکی دو افغان آبروی سخنران را گويا اعاده می کرد ، درآن جا باقی ماندم» گوش دادن

و مشاهدۀ اينکه وی به طرف هوادارن افغان خود روان شد ، بدون » افغانستان شناس« مجرد ختم سخنرانی آن به

. تأمل آن محفل را که حتمًا بخش تبادل حسن نظر و امتنان ازسخنران و امثال اين تعارفات را داشته ، ترک نمودم

آن آشنای سويسی هم قطع عالقه کرد که نمايندگی از نکتۀ جالبترراجع به آن رويداداينست که ازهمان روز به بعد ، 

  .هوشياری اش می نمايد زيرا درغيرآن من بدون شک قطع عالقه می نمودم

با آنچه گفته آمد ، توسل به توصيف ازعنصربدنام و مفسدی چون اميرعبدالرحمن خان که اگربخت با وی ياری نمی 

ن به دنيا می آمد ، حتمًا و بدون شک درعنفوان جوانی به جرم کرد و دريک خانوادۀ غيرازخانواده امراء و خواني

. ظلم ، الوبالی بودن و آدمکشی به دارآويخته می شد ، واقعًا می تواند تبليغ به نفع اهداف و اغراض پشت پرده باشد

جاع، هرگاه اميرعبدالرحمن خان يک فرد ملی و وطندوست جازده شود ، پس چرانبايد اين صفات نيک رابه شاه ش

  ، ببرک يا شاه شجاع ثانی و امروزشاه شجاع ثالث داد؟» گندمک«يعقوب خان 

يت تلخ اين است که بيش ازسه دهه خيانت ، جنايت ، وطنفروشی و نوکری به بيگانگان ، وامروزارتکاب عواق

خالقی و ، آنقدراضمحالل ا»سايۀ قانون«آزادانۀ  هرنوع جنايت و خيانت درشرايط اشغال نظامی کشورو درزير

خالی ارزشی بارآورده و سقوط شخصيتی را باعث گرديده است که درلجنزارمتعفن و پرازخونی که دشمنان مردم 
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و ميهن ما به وجود آورده اند، يکی از بدنام ترين، مفسد ترين ، خائن ترين ، خونريزترين و اوباش ترين 

 سفاک ، حيثيت برۀ معصوم را پيدا نموده و توسط زمامدارمتکی به دشمن خارجی درافغانستان يعنی اميرعبدالرحمن

مگرسؤال عمده دراين . ميشود» تطهير«اشخاصی که بدون شک شرم و آزرم را به فراموشی سپرده اند، ارادتمندانه 

 شد مسلمًا حاميان بيرونی خودرا دارد، تکه امروزآغازنشده وهمانطوريکه حکاي» تطهير«است که هدف اين 

 شطرنج سياسی خود ۀ بعدی تختۀرا برای سرکوب بيشترمردم ما به عنوان ُمهر» رحمن جديدعبدال«چيست؟ کدام 

هد بدون فوت ع روشنفکران متددرکشورويران و مردم تحت ستم ، با انگشت به پيش خواهند راند؟ به اين سؤال باي

  .وقت جويای پاسخ شوند

  

 


